
 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------ 

  ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ ได้ก าหนดให ้

สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ  

สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้ เรียน โดยมีกลไก  

การส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มปีระสิทธิภาพ นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ออกประมวลจรยิธรรมไว้ดังนี้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

  ข้อ ๑ ประมวลนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔”  

และให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันครบเก้าสบิวันนับแตว่ันประกาศ 

ข้อ ๒  ในประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยานี ้

 “ประมวลจริยธรรม”  หมายความว่า  ประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผูบ้ริหาร บุคลากร และผูเ้รียนมหาวิทยาลัยพะเยา  

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 

“นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีสถานะเทียบเท่า  

และหมายความรวมถึงหัวหน้าหนว่ยงานย่อย ระดับงาน ภายในส่วนงาน 

 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานมาตรา ๗ (๒)

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “บุคลากร”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

  “ผู้เรียน”  หมายความว่า  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา   

“นิสติ”  หมายความว่า  นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อ ๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

และใหถ้ือเป็นที่สุด 

หมวด ๒ 

จริยธรรมของนายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

  ข้อ ๕ รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติฐานะของสภามหาวิทยาลัยและส่งเสริมชื่อเสียง 

เกียรตคิุณ อันจะส่งผลใหผู้ป้ระพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

  ข้อ ๖ รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในคุณธรรม 

และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  

  ข้อ ๗ ยึดถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

และไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจใหเ้ป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ หรอืมีการ

เลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น และไมกระท าการใด หรือด ารงต าแหนงใด หรือ

ปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดการขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยูในความรับผิดชอบตาม 

หนาที่ของตน 

  ข้อ ๘ มุ่งมั่นในการท างานให้มีคุณภาพ มาตรฐานโปรงใส และตรวจสอบได  

  ข้อ ๙ ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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หมวด ๓ 

จริยธรรมของผู้บริหาร 

  ข้อ ๑๐ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

  ข้อ ๑๑ รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรตฐิานะของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยและส่งเสริมชื่อเสียง

เกียรตคิุณ อันจะส่งผลใหเ้ป็นที่เลื่อมใสและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

  ข้อ ๑๒ รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในคุณธรรม 

และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

  ข้อ ๑๓ เป็นผู้มศีลีธรรมอันด ียึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

  ข้อ ๑๔ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่โอนอ่อน

ต่ออทิธิพลใด ๆ 

  ข้อ ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ข้อ ๑๖ ปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยความเมตตากรุณา  

และมนุษยสัมพันธ์อันด ี 

หมวด ๔ 

จริยธรรมของบุคลากร 

ส่วนที่ ๑ 

จริยธรรมของบุคลากรสายวิชาการ 

  ข้อ ๑๗ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ ๑๘ ยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๙ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รักษา

และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับ  

ข้อ ๒๐ ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ

ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

ข้อ  ๒๑  รั กษาความสั มพั นธ์ กั บผู้ เ รี ยน ผู้ รั บบริ การ และประชาชนทั่ ว ไป 

อย่างกัลยาณมิตร 

ข้อ ๒๒ ด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความลับของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน

ผูร้ับบริการ  
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ข้อ ๒๓ รักษาความสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตร มีคุณธรรม จริยธรรม  

ความเมตตากรุณาต่อผู้เรยีน  

ข้อ ๒๔ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่วจิัยและการสรา้งผลงานทางวิชาการ 

ข้อ ๒๕ แสดงออกซึ่งความเห็นทางวิชาการโดยสุจริต ไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใด ๆ  

ข้อ ๒๖ เปิดเผยข้อมูลให้ผู้เรยีนหรอืผูเ้กี่ยวข้องรับรู้ได้  

ส่วนที่ ๒ 

จริยธรรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

  ข้อ ๒๗ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ ๒๘ ยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๒๙ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

รักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับ  

ข้อ ๓๐ ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ

ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

ข้อ ๓๑ รักษาความสัมพันธ์กับผู้ เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปอย่าง

กัลยาณมิตร 

ข้อ ๓๒ ด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความลับของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน 

ผูร้ับบริการ  

หมวด ๕ 

จริยธรรมของผู้เรียน 

ส่วนที่ ๑ 

นิสิต 

จริยธรรมต่อตนเอง 

ข้อ ๓๓  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ ๓๔ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อมหาวิทยาลัย 

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามนโยบาย 

ปณิธาน และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๓๕  มีความอุตสาหะ เพียรพยายามในการศกึษาหาความรูต้ลอดชวีิต 

  ข้อ ๓๖ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 
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จริยธรรมต่อผู้อื่น 

  ข้อ ๓๗ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประพฤติตนเป็นกัลยาณมิตร และมีความกตัญญูกตเวที 

  ข้อ ๓๘ มีความซื่อสัตย์ สุจรติ และเคารพสิทธิของผูอ้ื่น  

จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๓๙ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่าง

เคร่งครัด  

  ข้อ ๔๐ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิต รักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี

ของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับ 

จรยิธรรมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ ๔๑ ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

  ข้อ ๔๒ มีความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ ๔๓ ภาคภูมใิจ เห็นคุณค่า มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ภูมปิัญญาไทย 

ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

ส่วนที่ ๒ 

นักเรยีน 

จริยธรรมต่อตนเอง 

ข้อ ๔๔ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  ข้อ ๔๕ เป็นพลเมืองดขีองชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง  

  ข้อ ๔๖ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความเพียรในการศึกษาแสวงหา

ความรู ้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

  ข้อ ๔๗ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีสัมมาคารวะ 

จริยธรรมต่อผู้อื่น 

  ข้อ ๔๘ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประพฤติตนเป็นกัลยาณมิตร และมีความ

กตัญญูกตเวที  

  ข้อ ๔๙ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ และปฏิบัติตอ่ผูอ้ื่นด้วยความสุภาพ  

  ข้อ ๕๐ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความละอาย และเกรงกลัวต่อ

การกระท าผิด 
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จริยธรรมต่อโรงเรยีน 

  ข้อ ๕๑ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่าง

เคร่งครัด 

  ข้อ ๕๒ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน รักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี

ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ 

จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ ๕๓ เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่ น  มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด ารงชีวิต 

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างมคีวามสุข 

  ข้อ ๕๔ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง        

สิ่งตอบแทน 

  ข้อ ๕๕ ภาคภูมิ ใจ เห็นคุณค่า มีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่ 

ภูมปิัญญาไทย ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

หมวด ๖ 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑  

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

   ข้อ ๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้ชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ

คุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา” ประกอบด้วย 

  (๑) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ                    

  (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม

ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

   (๓) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ 

  (๔) หัวหนา้หนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านกฎหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ทั้งนี ้อาจแต่งตั้งผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

   ข้อ ๕๗ คุณสมบัติกรรมการตามข้อ ๕๖ (๑) ประกอบด้วย 

   (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

   (๒) เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มีประสบการณแ์ละผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม 

   (๓) เป็นผู้มคีวามเข้าใจในบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัย 

   (๔) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มเีกียรต ิมีความซื่อสัตย์ สุจรติ  
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   ข้อ ๕๘ คุณสมบัติกรรมการตามข้อ ๕๖ (๓) ประกอบด้วย 

   (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

   (๒) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีเกียรต ิมีความซื่อสัตย์ สุจรติ เป็นที่ยอมรับ

ของมหาวิทยาลัย             

  ข้อ ๕๙ ให้คณะกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี  

  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานคณะกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการ

ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ  

เท่าที่มีอยู่ ด าเนินการประชุมเพื่อเลือกกรรมการที่มีอยู่ให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการแทนต าแหน่ง

ดังกล่าว 

 ในกรณีที่ต าแหน่งคณะกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มา 

ซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดที่มอียู่จงึจะเป็นองค์ประชุมได้ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

กรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า  

เก้าสิบวัน จะไม่ด าเนนิการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

  ข้อ ๖๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย  

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 

 (๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 

 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ขององค์ประชุมสภามหาวิทยาลัยทีม่ีอยูข่องการประชุมนัน้ ๆ 

 ข้อ ๖๑ คณะกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

  (๑) ก ากับดูแล นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ริหาร บุคลากร 

และผูเ้รียน ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างเคร่งครัด 

  (๒) ให้ค าปรึกษา เสนอเแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมรวมถึงแนวทางการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 
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 (๓) รณรงค ์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสรา้งเครือขา่ยและประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

 (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ตามประมวลจริยธรรมนี ้และรายงานผลตอ่สภามหาวิทยาลัยทุกสิน้ปีงบประมาณ 

  (๕) พิจารณาตีความและวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมตาม

ประมวลจรยิธรรม หรอืปัญหาอันเกิดจากการใชป้ระมวลจรยิธรรมนี้  

 (๖) พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลนี้  

และเสนอต่ออธิการบดีหรอืสภามหาวิทยาลัย หรอืรัฐมนตรเีพื่อพิจารณา ตามแตก่รณี 

 (๗) แตง่ตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน

ในด้านจริยธรรมของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น 

และเหมาะสม 

 (๘) พิจารณาเสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี ้หรอืการอื่นที่เห็นสมควร 

  (๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ส่วนที่ ๒  

ระบบการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

  ข้อ ๖๒ เมื่อปรากฏว่านายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ผู้กล่าวหาต้องจัดท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือพร้อม 

เอกสารหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่ามีการกระท าผิดจริยธรรมและยื่นต่อคณะกรรมการ โดยให้

คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

มีมูลว่ากระท าผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ด าเนนิการทางจรยิธรรม 

  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏมูลว่านายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกระท าผดิจรยิธรรมตามประมวลจริยธรรมนี ้ให้คณะกรรมการยุตเิรื่อง 

  ข้อ ๖๓ เมื่อปรากฏว่าอธิการบดีถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดจริยธรรม ผู้กล่าวหา 

ต้องจัดท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่ามีการกระท าผิดจริยธรรม  

และยื่นตอ่คณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณาตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ดังกล่าวเบือ้งตน้และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีมูลว่ากระท าผิดจริยธรรมตามประมวล

จรยิธรรมนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาด าเนินการทางจริยธรรม 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏมูลว่าอธิการบดีกระท าผิดจริยธรรม 

ตามประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการยุติเรื่อง 




